Rong kinh sau nạo hút phá thai là hiện tượng phổ biến, khiến không ít chị em nhận thấy lo lắng,
bất an. Đặc biệt lúc rong kinh lâu ngày, nữ giới sau nạo hút thai càng dễ mắc đe dọa về cả thể
trạng lẫn tâm sinh lý. Vậy tình trạng rong kinh sau nạo hút thai có nguy hiểm thế nào cũng như
nên điều trị ra sao?

nguyên do rong kinh sau hút thai
nạo hút phá thai là thủ thuật bỏ thai tác động thẳng đến dạ con của người phụ nữ. Vì thế, sau nạo
hút phá thai, âm hộ có thể bị tổn thương, gây ra tình trạng chảy máu với 1 số lượng nhất định,
nhất thời. Đi kèm tình trạng ra máu không bình thường ở âm hộ, sau khi hút thai người bị bệnh
có nguy cơ gặp phải rong kinh bởi vì các nguyên do sau đây.
Rong kinh sau hút thai có thể bắt nguồn từ căn nguyên thương tổn cổ tử cung
•

•

•

thay đổi nội tiết: bởi vì tiểu phẫu nạo phá thai nguy hiểm trực tiếp đến dạ con nên hiện tượng
ổn định nội tiết tố trong người có thể mắc phá hủy. Bởi vậy, nữ giới sẽ cần phải đối diện đối với
hiện tượng mất cân bằng kỳ kinh, đau đớn bụng quằn quại, xuất huyết kinh không ít.
tổn thương cổ tử cung: Ngay sau lúc thực hiện cách phá thai bằng biện pháp nạo hút, dạ con của
người phái đẹp rất dễ bị tổn thương. Dính cổ tử cung là nguyên do hàng đầu dẫn tới ứ huyết, tắc
máu kinh trong người và khiến lâu ngày kỳ kinh.
suy giảm buồng trứng: tử cung cũng như buồng trứng mắc ảnh hưởng vì biện pháp nạo phá thai
sẽ gây ra xuất huyết, nguy hiểm sự phát triển thường thì của một số nang trứng. Đây cũng chính
là một trong những nguyên do dẫn đến rong kinh sau nạo hút phá thai.

cùng với những nhân tố trên, rong kinh sau nạo hút phá thai còn có thể do:
•
•
•

cơ sở y tế làm hút thai sai lệch phương pháp, chuyên gia có chuyên môn kém
nhiễm trùng khu vực kín sau nạo hút do không giữ gìn rửa ráy hoặc vì các bệnh lý phụ khoa khác
biệt từ trước khi làm bỏ thai
Không tuân theo khuyến cáo sau lúc nạo hút phá thai, giao hợp tình dục sớm, làm việc mạnh, bê
vác quần áo trầm trọng

Rong kinh sau nạo hút phá thai có đe dọa gì tới sức khỏe?
Theo các chuyên gia, rong kinh sau nạo hút phá thai là hiện tượng sinh sản bình thường, không
chi phối rất nhiều tới sức khỏe chị em. Tuy vậy, Nếu như hiện tượng này hôm càng có chiều
hướng phát triển nặng, chảy máu không ít cũng như kéo dài quá 10 ngày thì nên xét nghiệm, trả
lời bác sĩ. Bởi rong kinh lâu ngày sẽ gây ra các đe dọa sau đây.
•

•

Suy nhược: số lượng máu mắc mất không ít Trong khi dài do rong kinh cùng các cơn cảm giác
đau bụng âm ỉ làm cho cơ thể rơi truy cập hiện tượng mệt mỏi, giảm sút, suy nhược sức khỏe.
Nguy hiểm nhất, rất nhiều người còn có thể mắc mất ngủ, căng thẳng vì đau bụng.
Tăng khả năng viêm nhiễm: khu vực kín luôn mắc ẩm ướt, đóng băng vệ sinh khoảng thời gian
dài không những nguy hiểm tâm lý, mất tự tin trong một số hoạt động ngoài trời, mà lại tạo cơ
hội cho một số loại vi rút, nấm phát triển. Đây chính là căn nguyên dẫn tới những căn bệnh viêm
nhiễm phụ khoa như viêm cổ dạ con, nấm âm đạo, viêm hở tuyến…

•

•

Tăng khả năng vô sinh: một trong các nguyên nhân gây rong kinh sau nạo hút phá thai có nguy
cơ là bởi cổ dạ con mắc thương tổn, viêm nhiễm. Vì vậy, Nếu như tình trạng này kéo dài có thể
nguy hiểm không tốt đến quá trình phát triển của buồng trứng cùng với sức khỏe sinh con. Đồng
thời các bệnh lý phụ khoa nảy sinh vì tình trạng rong kinh sau nạo hút phá thai (viêm lộ tuyến,
viêm cổ tử cung…) cũng là tác nhân tăng khả năng vô sinh, hiếm muộn.
Băng huyết: một số cơ thể có bệnh lý nền về máu, tiền sử đông máu có nguy cơ thấy nguy hại,
băng huyết bởi rong kinh kéo dài, không thể tự cầm máu.

Do đó lúc bị rong kinh sau nạo hút phá thai bệnh nhân cần chú ý để ý. Nếu mà hiện tượng này
lâu ngày cần đi khám bác sĩ để được giải đáp trợ giúp sớm, không nên một số rủi ro nguy hại.
dấu hiệu nhận biết của bạn?
ngứa, rát, sưng "cô bé", âm hộ
huyết trắng không bình thường, mùi hôi
đau bụng dưới, đi tiểu buốt
Kinh nguyệt không bình thường
GỬI trả lời

Rong kinh sau nạo phá thai cần phải chữa như vậy nào?
không những gây ra những đe dọa về sức khỏe, rong kinh còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý,
tạo cảm nhận mất tự tin. Bởi vậy, khi mắc rong kinh sau nạo hút thai, phụ nữ cần chủ động sử
dụng một số giải pháp trị khoa học.

trị rong kinh ở nhà
Sau khi tiến hành thủ thuật nạo hút thai, Nếu thấy có tình trạng rong kinh, rối loạn vòng kinh, để
giảm không dễ chịu, phụ nữ có nguy cơ dùng một số phương pháp dễ thực hiện sau.
•

•

Chườm nóng: phương pháp chườm nóng giúp gia tăng hiện tượng ứ huyết hiệu quả, gia tăng
tuần hoàn máu Do đó giúp suy giảm đau đớn bụng kinh. Bạn có khả năng dùng túi chườm nóng
chuyên dụng hay cho nước nóng đăng nhập 1 chai nhỏ Rồi chườm từ từ ở khu vực bụng.
lấy trà gừng: không những là gia vị trong chế biến ăn, gừng tươi còn nghe nói tới như một vị
thuốc quý Trong Đông Y. Nữ có nguy cơ dùng gừng tươi để gây ấm dạ con cùng với tăng cường
tuần hoàn khí huyết, tăng cường hiện tượng đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh.
Tuyệt đối, gừng tươi phối hợp cùng kỳ tử cũng như táo đỏ còn có tác dụng bổ huyết, vô cùng tốt
cho các cơ thể mắc mất máu bởi vì rong kinh. Bạn có khả năng cho 2 – 3 lát gừng tươi cùng táo
đỏ và kỳ tử đăng nhập đun nóng và uống khi còn ấm.

Trà gừng có công dụng gia tăng lưu thông máu và giữ ấm cơ thể
Mặt khác chị em phụ nữ còn có khả năng áp dụng một số cách trị rong kinh tại nhà từ nhọ nồi,
ngải cứu, lá huyết dụ… nhưng mà lúc áp dụng nên lưu ý biện pháp này dùng cho các người bị

bệnh chảy máu ít, bởi thay đổi nội tiết trong thời gian ngắn sau nạo phá thai. Những bệnh nhân
mắc ra huyết không ít, kéo dài nên gọi điện đối với chuyên gia để được chữa.

THAM KHẢO: giải pháp ổn định kinh nguyệt hiệu quả – AN TOÀN, lấy
được cho mẹ sau sinh
kiểm tra chuyên gia và sử dụng thuốc theo đơn kê
với những trường hợp mắc rong kinh kéo dài trên 10 ngày cũng như chưa có triệu chứng suy
giảm nhẹ, kèm đau đớn bụng âm ỉ, phụ nữ nên chủ động đi xét nghiệm bác sĩ chuyên khoa. Bởi
qua những phương pháp nội soi, kiểm tra, chuyên gia có nguy cơ nhận thấy ra chuẩn xác căn
nguyên gây ra ra máu, liệu có phải vì sai lầm kĩ thuật nạo hút thai, thương tổn tử cung? Vì vậy sẽ
đưa ra chẩn đoán và phác đồ chữa phù hợp để giúp cho thúc đẩy hiện tượng ứ huyết, ổn định chu
kỳ kinh.
một số loại thuốc thường được một số bác sĩ chuyên khoa sản kê cho người bị bệnh bị rong kinh,
bao gồm:
•
•
•

Nhóm thuốc giúp cho ổn định nội tiết tố nữ estrogen, điều hòa vòng kinh.
Nhóm thuốc gia tăng tạo ra hormone progesterone, khôi phục dạ con đang mắc thương tổn,
kích thích việc trứng rụng, tránh kinh nguyệt không đều.
Nhóm thuốc giảm sút đau: cải thiện tình trạng đau bụng kinh lâu ngày cùng với âm ỉ, giúp cơ thể
không mắc mệt mỏi, căng thẳng.

dùng thuốc Tây y để chữa tình trạng rong kinh có nguy cơ giúp giảm đau ngay tức thì cùng với
hỗ trợ khôi phục tử cung mắc tổn thương. Nhưng, trị rong kinh sau nạo hút phá thai với phương
pháp Tây y cần phải chú ý xét nghiệm và tuân thủ chỉ dẫn của một số bác sĩ chuyên khoa, tuyệt
nhiên không tự ý mua thuốc hay thay đổi liều lượng.
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